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Příloha 1 – Přehled druhů neziskových organizací v České republice  

 
Druh neziskové organizace Legislativa Registrace 

Zájmová sdružení PO s právní 
subjektivitou 

40/1964 Sb., občanský zákoník Ministerstvo vnitra 

Občanská sdružení včetně 
odborových organizací 

83/1990 Sb., o sdružování občanů Ministerstvo vnitra 

Politické strany a politická hnutí 
424/1991 Sb., o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích 
Ministerstvo vnitra 

Registrované církve a náboženské 
společnosti 

3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 
a postavení církví a náboženských společností 

Ministerstvo kultury 

Nadace a nadační fondy 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech Krajský rejstřík, soud 

Obecně prospěšné společnosti 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech 
Krajský rejstřík, soud 

Veřejné vysoké školy 111/1998 Sb., o vysokých školách 
Ministerstvo školství 

tělovýchovy a mládeže 

Organizační složky státu 
218 a 219/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech 
Zřizovatel – organizační 

složka státu 

Příspěvkové organizace 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel 

územních rozpočtů 
Krajský rejstřík, soud 

Vyšší územní samosprávní celky 
347/1997 Sb. a 129/2000 Sb., o vytvoření 

vyšších územních samospráv. celků o krajích 
Ministerstvo vnitra 

Státní fondy 

Státní fond životního prostředí 
388/1991 Sb., o Státním fondu životního 

prostředí 
Státní fond kultury 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury 
Státní fond na podporu 
kinematografie 

241/1992 Sb., o Státním fondu ČR pro 
podporu a rozvoj české kinematografie 

Státní zemědělský intervenční 
fond 

256/2000 Sb., o Státním intervenčním 
zemědělském fondu 

Pozemkový fond 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR 
Státní fond rozvoje bydlení 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení 
Státní fond dopravní 
infrastruktury 

104/2000 SB., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury 

Krajský rejstřík, soud 

Obce 128/2000 Sb., o obcích Ministerstvo vnitra 
Komory 

Komora daňových poradců o daňovém poradenství ČR 
Česká lékařská komora 220/1991 o České lékařské komoře 
Česká stomatologická komora o České stomatologické komoře 
Česká lékárnická komora 220/1991 Sb., o České lékárnické komoře 
Komora auditorů 254/2000 Sb., o auditorech 
Česká advokátní komora 85/1996 Sb., o advokacii 

Česká komora architektů 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autoriz. 

Architektů 
Česká komora autorizovaných 
inženýrů, techniků ve výstavbě 

o výkonu povolání autoriz. inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě 

Notářská komora ČR 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád) 

Nezapisují se 

Česká televize 483/1991 Sb., o České televizi 
Český rozhlas 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání 

Společenství vlastníků bytových 
jednotek 

72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů Nezapisuje se 

Honební společenstvo 449/2001 Sb., o myslivosti Ministerstvo zemědělství 
 
Zdroj: Neziskové organizace. Vlastní zpracování. 
 



 

Příloha 2 - Městský znak Města Orlová  
 

 
 
Zdroj: www.mesto-orlova.cz/img/znak_orlova.gif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 3 – Logo BK SNAILS ORLOVÁ 
 

 
 
Zdroj: interní zdroj BK SNAILS Orlová. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


